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קראתי בעיו את הערתו של פרופ' הרצוג בנושא הצלמיות שהתגלו בחפירות תל
ערד ,ואכ התברר לי שדבר קיומ של הצלמיות בערד נשמט ממני .הצלמיות
מוזכרות בעבודתו של רז קלטר על הצלמיות היהודאיות ,ונראה כי זהו הפרסו
היחיד שלה  ,שכ בפרסומי העוסקי בערד אי התייחסות להימצאות 1.
יחד ע זאת עלי לציי  ,כי מסקנתי באשר להבדל המהותי בי המזבח בערד
למזבח בתל שבע בעינה עומדת בשל הסיבות הבאות:
 .1טענָתי שהמזבח בתל שבע שימש לעבודת אלילי ,בניגוד למזבח בתל ערד
ששימש לעבודת ה' ,נובעת מההבדלי בצורת המזבח ומההבדל בצורת הטמנת 
גניזת של אבניו .למיטב הבנתי ,פרשנותי עולה בקנה אחד ע הפסוקי בספר
עמוס ,המדברי על פולח אלילי שהיה בסמו לבאר שבע )עמוס ה' ,ה; ח' ,יד(.
נושא הצלמיות הובא רק כתוספת ולא נטל חלק מכריע בפרשנות זו ,שכ ייתכ
בהחלט שג במקו שבו עבדו את ה' היו שעבדו עבודת אלילי או אפילו
שילבו את עבודת האל ואת עבודת האלילי ג יחד .תופעה זו ידועה ומוכרת
בתקופה זו )סינקרטיז(.
 .2פרופ' הרצוג ציי נכו שהתגלו  23צלמיות בערד .אול טענתו ש"באופ יחסי
לגודל השטח שנחפר נמצאו בערד יותר צלמיות מאשר בתל באר שבע" אינה
מדויקת ,שכ רוב הצלמיות התגלו בשכבות  7ו ,6המאוחרות לתקופת קיומו של
המקדש ,או שהתגלו במקומות שלא נית היה לשייכ לשכבה כלשהי .רק 5
צלמיות התגלו בשכבות שבה המקדש היה פעיל ,שכבות  10ו2.9
 .3בעוד שבתל שבע התגלו ג צלמיות מצריות ,המשקפות בוודאות עבודת
אלילי ,בתל ערד התגלו א ורק צלמיות המכונות 'צלמיות עמוד' ,האופייניות
ליהודה .לא כל החוקרי מסכימי באשר למשמעות של הצלמיות ,ויש מה
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ז' הרצוג' ,הערה למאמרו של יצחק מייטליסֵ ' " ,חי דר באר שבע' – למשמעותו של המזבח
בתל שבע" ' ,בגיליו זה ,עמ' .111
.R. Kletter, The Judaean pillar-figurines and the archaeology of Asherah, Oxford 1996
זאב הרצוג עצמו עומד על כ שהמקדש היה קיי רק בשכבות  9ו .10על כ ראה :ז' הרצוג,
'הא יש עדות לביטול מכוו של פולח בחפירות ערד ובאר שבע?' Ï‡¯˘È-ı¯‡ ,כט )¯ÙÒ
‡ ,(Ô¯Ë˘ ÌÈ¯Ùתשס"ט ,עמ' .136125
על אתר טז )טבת תשע"א(
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יצחק מייטליס
ילדי3.

המפרשי את הצלמיות כמשחקי
רז קלטר ,שסקר את הדעות השונות בנושא הצלמיות היהודאיות ,סיכ כ את
דבריו" :חשוב להדגיש שזיהוי צלמיות העמוד היהודיות ע אשרה נראה אפשרי
מאוד אול אי הוא מוכח ולא נית לקבל זאת בוודאות"4.
אני מודע לכ שגישתי אינה עולה בקנה אחד ע התפיסה המובעת באופ נרחב ג
במאמרו של פרופ' הרצוג שיצא לאחרונה 5,שעל פיה ה בתל שבע וה בתל ערד
נועדו המזבחות לעבודת ה' ובוטלו על ידי חזקיהו בשל רצונו לאחד את פולח ה'
בירושלי .מכיוו שמאמרו פורס לאחר צאתו לאור של הגיליו האחרו של ÏÚ
‡˙¯ ,לא יכולתי להתייחס למאמרו.
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ראה לעיל ,הערה .1
לעיל ,הערה  ,1עמ'  ,81תרגו חופשי שלי.
לעיל ,הערה .2
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